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Maakuntien viitearkkitehtuurin suunnittelu 

 

Asettaminen 

Valtiovarainministeriö on tänään päivittänyt 27.4.2017 päivättyä työryhmän 

asettamispäätöstä maakuntien viitearkkitehtuurin suunnittelua varten.  

 

Toimikausi 

Työryhmän toimikausi on 16.5.2017 – 31.12.2018 

 

Tausta 

Hallituksen 12.9.2016 strategiaistunnossa tekemien linjausten mukaan 

maakunta- ja sote-uudistuksessa on tärkeää toteuttaa uudella tavalla julki-

sen hallinnon ja palveluiden digitalisointi ja kehittää julkista hallintoa yhte-

näisenä, asukkaiden ja yritysten sekä muiden yhteisöjen toimintaa edistävä-

nä digitaalisena palvelualustana. Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena 

olevan asiakaskeskeisen palveluintegraation onnistuminen vaatii mahdolli-

simman täydellistä tietojen ja tietojärjestelmien integraatiota. Näiden saa-

vuttaminen edellyttää valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä 

yli toimiala- ja hallinnonalarajojen.  

 

Maakuntadigi -ryhmän työskentelyssä maakuntauudistuksen ICT-

palvelujen järjestämiseen liittyvien tehtävien ohjauksen jatkosuunnittelua 

varten tehdyissä linjauksissa (4.10.2016) asetettiin tavoitteeksi maakuntien 

yhtenäisen arkkitehtuurin suunnittelu. Maakuntauudistuksen projektiryhmä 

linjasi kokouksessaan 20.12.2016 maakuntien yhteisen arkkitehtuurin 

suunnittelu käynnistämisestä. 

Maakuntien arkkitehtuurin suunnitteluprojektin tavoitteena on muodos-

taa maakuntauudistusta tukeva yhteinen käsitys maakuntien palveluiden, 

niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiorajat ylittävien 

prosessien rajapintojen (mm. valtio - maakunta - kunta) tavoitetilasta. 

 

 

Tehtävät 

 Muodostaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tarvitsema yh-

tenäinen kokonaiskuva maakunnan rakenteista ja toiminnallisuudes-

ta. 
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 Muodostaa yhtenäinen kuva maakunnan toimintaympäristöstä ja 

maakunnan prosessien linkittymisestä julkisen hallinnon muihin pro-

sesseihin. 

 Suunnitella maakuntien yhdenmukaiset toimintamallit ja näitä tuke-

vat yhteiset palvelut. 

 Suunnitella malli maakuntien tiedonhallintakokonaisuudesta ja sen 

liittymistä julkisen hallinnon muuhun tiedonhallintaan. 

 Auttaa maakuntavalmistelijoita soveltamaan yhteisesti suunniteltuja 

toimintamalleja maakunnan toiminnan järjestämisessä. 

 Auttaa maakuntavalmistelijoita arvioimaan yhteisesti suunniteltujen 

toimintamallien eri toteutusvaihtoehtoja. 

 

Organisointi 

Työryhmän kokoonpano: 

 

Puheenjohtaja 

Marjut Siintola, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, JulkICT-

osasto 

 

Jäsenet 

Riitta Autere, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö 

Dea Crichton-Turley, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministe-

riö (varajäsen Petteri Ohvo, kehittämispäällikkö) 

Jani Jussila, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys-

yksikkö 

Antti Larsio, vanhempi neuvonantaja, Sitra 

Jari Lohvansuu, johtava asiantuntija, KEHA-keskus 

Teemu Luukko, erityisasiantuntija, sisäministeriö (varajäsen Jari Soini-

nen, erityisasiantuntija) 

Juha Muinonen, kehittämispäällikkö, HUS (varajäsen Marika Pentikäi-

nen, hankepäällikkö, Pohjois-Savo) 

Jari Porrasmaa, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö 

Päivi Sutinen, palvelujen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki (varajäsen 

Valia Wistuba, kehittämispäällikkö) 

Seppo Suorsa, kehittämispäällikkö, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 

(varajäsen Leena Mäkinen-Jaakkola, hankintapäällikkö, Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto) 

Jaakko Ståhlberg, IT-suunnittelupäällikkö, Turun kaupunki 

Esa Tallbacka, kokonaisarkkitehti, Kela 

Antti Vertanen, tietohallintojohtaja, maa- ja metsätalousministeriö (vara-

jäsen Päivi Virtanen, erikoissuunnittelija) 

Jari Ylikoski, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto, tietoyhteiskunta-

ryhmä 

 

Sihteeri 

Sanna Vähänen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, JulkICT-

osasto  
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Työryhmä voi kuulla ja kutsua työhön mukaan asiantuntijoita ja teettää 

selvityksiä. 

 

Kustannukset 

Työryhmän työ tehdään virkatyönä eikä puheenjohtajille tai jäsenille 

makseta palkkioita. Kukin organisaatio vastaa edustajiensa matka- ja 

majoituskustannuksista. Muut työryhmän työstä aiheutuvat kustannukset 

maksetaan momentilta 28.07.05. 

 

 

 

 

ICT-johtaja, ylijohtaja  Anna-Maija Karjalainen 

 

 

 

 

Tietohallintoneuvos,  Maria Nikkilä 

yksikön päällikkö 

 

 

 

 

Jakelu Asettamispäätöksessä mainitut 

 

Tiedoksi  Projektipäällikkö Tomi Hytönen 

VM/tietopalvelu 


